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MUQUI 

Espirito Santo 

-tr ASPECTOS FiSICOS - Area: 336 km' 
(1956); altitude: 239 m; temperatura 
media em °C das maximas: 37,6; das mi
nimas : 12,5; media compensada: 25. 

ti POPULACAO - 15 645 habitantes (estima
tiva pai·a 1° -VII -1956); densidade demo
grdfica: 47 habitantes por quil6metro 
quadrado. 

ti ATI VIDADES PRINCIPAlS - Lavoura e be
nejiciamento do caN. 

tr ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 2 
agencias. 

tr VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitum 
Municipal ) - 24 autom6veis e 38 cami
nh6es. 

ti ASPECTOS URBANOS (sedeJ - 564 liga
g6es eletricas, 34 aparelhos telet6nicos, 2 
hoteis, 1 pensiio e 1 cine-teatro. 

-tr ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 2 hospi
tais ; 4 medicos no exercicio da protissiio. 

ti ASPECTOS CULTURAIS - 42 unidades es
co lares de ensino primdrio fundamental 
comum, 1 de ensino ginasial, 1 de cole
gial e 1 de pedag6gico ; 1 tipograjia , 4 
bibliotecas e 1 jornal. 

ti ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1956 (mi
lhares de cruzeiros) - receita prevista 
total: 2 113; receita tributdria: 717; des
pesa tixada: 2113. 

-tr REPRESENTA()AO POLiTICA - 9 verea
dores em exercicio. 

Texto de Ary Freire Ca.stello e desenho 
da capa de Marcos Vinicius da Rocha, da 
Diretoria de Documentagiio e Divulgagiio 
do CNE. 



ASPiiCTOS HIST6RTCOS 

0 DESBRAVAMENTO dO territ6rio do atual MU
nicipio de Muqui remonta aos m eados 

do seculo passado. Os pioneiros partiram da 
antiga Provincia Fluminense, cujas terras 
foram exauridas pela cultura do cafe, no 
Vale do Paraiba. E, alem desses, os mineiros. 

A primeira penetra<;ao ter-se-ia dado 
pouco antes de 1850, na bacia do ribeira o Su
midouro, por um caboclo de nome Joao Co
rumba. Logo ap6s , Jose Pinheiro Werneck, 
ex-fazendeiro em Valenca (Provincia do Rio 
de J aneiro ), adquir iu de ··Joao Corumba os di
reitos as terras do Sumidouro, a que foram 
acrescentadas novas areas, e estabeleceu n a 
regii'io a mais importante fazenda da redon
deza. Em homenagem a sua m ulher, deu a 
propriedade o nome de Santa Teresa, modifi
cando-o, mais tarde, para Santa Teresa do 
Sumidouro, que se foi t ransforman do no ponto 
de convergencia da vida social da regiii.o. 

Outras fazendas foram-se formando. Sur
giram, assim, nas margens do ribeirao Muqui 
do Norte. a Fazenda Sao Fra ncisco, fundada 
por Francisco Gongalves da Costa, no local 
que e hoje o da sede das Fazendas Reunidas 
Joao Vieira da Fraga S/ A, consideradas a 
maior organiza<;ao agropastoril do Estado; a 
Fazenda Boa Esperan<;a, de Joao Jacinto da 
Silva; a Fazenda Entre Morros , de Joao Pedro 
Vieira Machado; a Fazenda Santa Rita , de 
Gabriel Ferreira da Silva, a lem de outras, 
como Sao Joao , Primavera, Bom Destino, Pro
videncia, Alpes, Saudade. Dentre OS varios des
bravadores. mencionam-se ainda os n omes de 
Azarias Ferreira de Paiva, Fortunato Jose Ri
beiro, Antonio Candido dos Santos, Mariano 
Jose Coelho e Miranda Jordao. 

Fazendas menores , porem pr6speras , foram 
surgindo em varios pontos da regiao devas
sada pelos primeiros colonizadores, consti
tuindo-se, t6das elas, nucleos de povoamento. 

0 elemento negro teve igualmente parti
cipa<;ao ativa no devassamento do territ6rio , 
devendo-se-lhe o principal impulso no desen
volvimento da lavoura. Tambem alguns imi
grantes portugueses, espanh6is, italianos e 
sirios, em fins do mesmo seculo, contribuiram 
para o fortalecimento da economia local, que 
se processou atraves de atividades agropecua
rias. 

A primitiva denominacao do povoado -
Lagartos - manteve-se ate 1902, quando a 
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Vista parcial da cidade 

localidade passou a ser mais conhecida pelo 
nome de Muqui, dado a estagao da Leopoldina 
Railway, entao inaugurada. 

Pela Lei n.0 826, de 22 de outubro de 1912, 
foi criado o Municipio de Sao Joao do Muqui, 
passando a sede a ter a categoria de vila. A 
Lei n. 0 1 385, de 5 de julho de 1923, confe
riu-lhe foros de cidade. Mais tarde , o top6-
nimo foi simplificado para Muqui. 

Segundo o quadro administrativo do Pais , 
vigente a 1° de janeiro de 1958, Muqui e cons
tituido de 2 distritos: Muqui e Camara. 

ASPECTOS FiSTCOS 

]\
JiuQur tem a maior parte de sua area co
' ; berta de vegetagao rasteira e, em geral , 

de pastagens cuidadas, a lem de algumas ca
poeiras. A outra parte e revestida de matas 
virgens. 

E acidentado quase todo o territ6rio , des
tacando-se os picos da Estrela d'Alva, Santa 
Maria, Taquaragu, Pirineus e Alianga e os 
morros do Sumidouro e Sao Joao. 

As terras em sua maior extensao estao lo
calizadas na bacia do Itapemirim e parcial
mente na do Itabapoana, rio que serve de li
mite entre os Estados do Espirito Santo e Rio 
de J aneiro . 0 rio Muqui do Norte, que banha a 
cidade, tem como afluente o Sumidouro, em 
cuj as mm·gens se estabeleceram alguns dos 
primitivos colonizadores. Sao de pequena im
portancia esses dais cursos d'agua. Com rela
cao ao Sumidouro, observa-se curiosa fen6-
meno: as suas aguas desaparecem no subsolo, 
tornando a aparecer na superficie ap6s um 
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percurso de cerca de 1 quil6metro , circunstan
cia que explica a denomina<;ao. 

Quanta ao clima, torna-se dificil a sua 
caracteriza<;ao, dado o numero restrito de es
ta<;6es m et eorol6gica.s exi.stente.s no Espirito 
Santo. Pode-se afirmar , contudo , que e!e e, 
em geral, salubre. Chove habitualmente de 
abril a setembro. No verao , costuma haver 
chuvas abundantes que , as vezes, ocasionam 
in unda<;6es prej udiciais. 

LOCALIZA{:iO DO MUNICiPIO 

A SEDE municipal , situada na Zona Sen·ana 
'· do Sui , uma das seis em que se acha di

vidido o Es tado do Espirito Santo, encontra-se 
aos 20° 57' 3" de latitude sul e 41° 20' 32" de 
longitude W. Gr. Dista 128 km, em linha reta, 
da Capital do Estado, na direGii.O 56° 30' S .O. 

Muqui limita-se com os i\.Cunicipios de 
Cachoeiro de Itapemirim . Mimosa do Sul e 
Alegre. 

~0 
~)>

oG 
ASPECTOS DEMOGHAFICOS 

0 MUNiciPIO contava, na data do Recen
seamento Geral de 1950, 16 386 habitan

tes - 8 310 homens e 8 076 mulheres. 
0 Departamento Estadual de Estatis

tica estimou a popula<;ao municipal para 
1.0 de julho de 1956 em 15 645 habitantes. 

Os dais ultimos Censos registraram decres
cimo demogr:Hico, que teria sido determinado 

MUQUI - 5 



Jgreja Matriz de Sao Joiio Batista 

pelo exodo rural decorrente da queda da pro
dw:;ao cafeeira. 

Confrontando-se, atraves dos dados cen
sitarios, os diversos aspectos demograficos do 
Municipio com os correspondentes do Estado, 
observa-se que a composigao percentual de 
um nao diverge muito, em geral, da do outro. 

Quanta a religiao, 
por exemplo, a 94 % 
de cat6licos em Mu 
qui contrap6em-se 
88 % no Estado. Re
lativamente a cor, 
tem-se 50 % de bran
cos e 38 % de pretos 
ou pardos, contra 
as respectivas quo
tas estaduais de 59% 

~ IB% e 41%. Em relacaa 
a nacionalidade, h.a

QUADRO SUBURBANO - 3% via em Muqui cerca 

QUADRO URBANO 

QUADRO RURAL 
[2] 79 % de 1% de estrangei

ros e naturalizados, 
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enquanto a percentagem para o Estado era de 
0,8%. 

A cidade (quadros urbana e suburbano do 
distrito-sede) reune aproximadamente 20 % 
de habitantes do Municipio. 

0 quadro rural de Muqui , em percen
tagem (79 %)' e aproximadamente igual ao do 
Estado (77 %). 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECOJVOMICAS 

0 PRINCIPAL ramo de atividade - "agricul
tura, pecuaria e silvicultura" - abran

ge um contingente de pessoas que se pode es
timar em 77 % do total da populac;ao de 10 anos 
e mais, econ6micamente ativa (percentagem 
calculada s6bre o referido total , exclusive os 
habitantes inativos, os que exercem atividades 
domesticas nao remuneradas e discentes e os 
que nao puderam ser incluidos em qualquer 
ramo de atividade) . 

A gricultura 

A AGR ICULTURA limita -se praticamente as CUl
turas de cafe e milho , com grande pre

ponderancia da primeira, que e a fonte prin
cipal de riqueza da regiao. 

Em 1955, segundo o Servic;o de Estatistica 
da Produc;ao, o valor das cult uras agricolas 
a t ingi u 52 milh6es de cruzeiros : 

PRODUTOS AGRiCOLAS 

Cafe. . . 
Milho .. 
Outros .. 

TOHL .. 

VALOR DA PRODUt;AO 

Nl1meros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

45 500 
-1 864 
1 908 

52 272 

% sObre 
o total 

87,00 
9,30 
3,70 

100,00 

Em "outros" incluem-se alho, arroz com 
casca, cana-de-ac;ucar, feijao e fumo em 
folha. 

A produc;ao de cafe assim se desenvolveu, 
no periodo 1951/ 55: 
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ANOS 
Area 

cultivada 
(ha) 

DADO S NLJMERI COS 

Quanlidade 
(arrcbas) 

Valor 
(Cr$ 1 000) 

------~~----·- - ----- --- - ----- -
' " 1951.. 
1952 . . 
195L. 
1954 . . 
1955. 
t..._ • ,.,.., .,.., ... .,_ ~; f"iJ:' ~11! roo,; I 

~t- 12 011 
12 011 
12 0 11 
12 0 11 
12 0 11 

23-1 215 
17 500 

16S 000 
2.\3 230 
IS:l 000 

~ ~ 501 
3 675 

35 280 
~0 714 
·15 500 

As exporta<;5es de cafe se encaminham 
principalmente a Vit6ria e ao Distrito FederaL 
Os demais produtos destinam-se ao consumo 
interno. 

0 Municipio ja foi grande produtor de 
cafe, tendo exportado 120 000 sacas n o 1~e r iodo 
de 1927/ 28. Atualmente, a produ<;ao tem caido. 
Fazendas que ja produziram 40 QOO a rrobas 
tem esse limite, hoje, reduzido a um ter<~ o, em 
virtude do esgotamento dos solos e das pragas 
e molestias do cafeeiro , notaclamente a broca. 

No periodo 1946/ 55 o movimento de expor
ta<;ao de cafe foi o seguin te: 

1\J.! U . . 
1 ~ t; . 
1 9 ~ ~ .. 
19 i!J .. 
1!)50 . . 
19!i l 
Jqr,2. 
} (),):3 . 

19.\ I 
19',; . 

Pecuaria 

ANO S 
Qu 1.nt irl1des 
expor tadas 

(sacos de 60 kg) 

;a stn 
5:3 78:3 
;5 530 
I, I 0 111 
!0 609 
-!4 R75 
·19 101 
JG :l % 
·10 291) 
·15 ROO 

N ii.o h a no Municipio gran des efetivos de 
gado . Observa-se, porem, tendencia ao 

desenvolviment o da pecuaria , em vir tude do 
aproveitamento de t erras para pastagens e a 
sele<;ao dos rebanhos bovinos. 

0 valor da popula<;ao pecuaria, em 1956, 
era de 43 milh5es de cruzeiros, aproximada
mente, assim discriminados: 
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Nl1n1ero cle Valor 

Bovinos 
Eqtiinos 
Muares 
Suinos 
Ovinos 
Capri nos 

TOTAL 

cabeGas 

7 400 
1 200 

1 300 
6 000 

200 

500 

l n rlLislrias de transform rt ~·ao 

(CrS 1 000) 

22 200 

3 000 
5 200 

12 000 
30 
75 

42 505 

0 RAMo "indtlstrias de transformac;ao" tem 
certo relevo. A industria predominante e 

a de "produto.s alimentare.s", destacando-se o 
beneficiamento do cafe. Ha, tambem, benefi 
ciamento de arroz e de milho e fabricam-se 
manteiga e aguardente. Alem disso, ha fabr i
cac;ao de t ijolos e preparac;ao de couros e peles . 
Segundo o Departamento Estadual de Esta
tistica, verificou-se, em 1954, a produc;ao de 
16 toneladas de couros verdes, no valor de 33 
mil cruzeiros, colocando-se Muqui entre os 5 
maiores produtores estaduais de couros desse 
t ipo. 

0 valor de t6da a produgao industrial do 
Municipio - 48 milh6es de cruzeiros aproxi
madamente - rep resentou cerca de 2 r~ do 
total estadual. 

Em 1955, o Registro Industrial pesquisou 
4 estabelecimentos com 5 ou m ais pessoas. 
Neles trabalhavam 21 operarios e o valor da 
produ c;ao atingiu 1 779 milh a res de cruzeiros, 
correspondentes a cafe despoloado, principal 
mente. e a sub-ramos das in dtlstrias da ma
deira e do mobilia rio . 

MFIOS DE TRAJVSPORTE 

MU QU I e se rvido pela Estrada de Ferro Leo
-'- pold ina e 170 km de rodovias. Liga-se 
aos municipio.s vizinhos, a capital est adual e a 
capital federa l, pelos seguintes meios de trans
porte: 

Alegre - 1) Ferrovia rio (via Cachoeiro de 
Itapemirim, Coutinho e Rive): 101 km ; 2 ) 
Rodoviario - a) via Sao Rafael : 46 km ; b ) 
via Desengano, Morro Grande , Coutinho e 
Rive : 106 km. 

Cachoeiro de Itapemirim - 1 ) Ferrovia 
rio (via Camara e Marape ): 40 km ; 2) Rodo
viario (via Desengano e Campos Sao Felipe) : 
39 km. 
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Mimosa do Sul - 1) Ferrovbirio: 16 km ; 
2) Rodovbirio : 22 km. 

Capital Estadual - 1) Ferroviario (via 
Cachoeiro de Itapemirim, Matilde , Ma rechal 
Floriano e Viana) : 199 km ; 2) Rodoviario -
a ) via Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do 
Sul, Iconha, Jabaquara, Amarelos e Espirito 
Santo: 178 km ; b ! via Cachoeiro de Itape
mirim, Rio Novo do Sul , Iconha, Jabaquara, 
Arac;;a t iba e J ardim America : 185 km ; c) via 
Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sui, 
I conha, Pittma, Anchieta, Guarapari, Ama
relos e Espirito Santo : 198 km. 

Capital Federal - 1) Ferrovia rio (via 
Campos (RJ), Mage (RJ ) e Duque de Caxias 
CRJ ): 442 km; 2) Rodoviario (via Sao Jose 
do Cal<;ado , Itaperuna (RJ ), Miracema (RJ), 
Leopold ina (MG) e Petr6polis (RJ ) : 497 km; 
3) Misto (474 km): a) rodoviario a te Niter6i 
(via Cachoeiro de Itapemirim, Safra, Campos 
(RJ ) e Macae (RJ ); b ) m aritimo. 

COMERCIO R B ANCOS 

EM 1955, o montante das vendas a vista 
...l atingiu cerca de 126 milhoes de cruzei

ros , correspondentes a 170 estabelecimentos 
inscritos na Coletoria Estadual. 

Em 1956, existia m 3 estabelecimentos co
m erciais atacadistas e 101 varejistas. 

Quanta ao movimento bancario, os dados 
correspondentes aos saldos de maior expressao 
assim se apresentavam , em 28 de fevereiro de 
1957, em confronto com os de Mimoso do Sul : 

PR ING I PAl S CO NT AS 

SALDOS EM 28-11 -1957 
(CrS 1 000) r;, a;o~r~qul 

do Sui 
Muqui I Mimoso ~~mso~f 

- - ----·- --- 1 -----------

Emprfs~ imos em C/C. 
Titulos descontados .. 
DepOsitos :'1 vista c a curto prazo 
DepOsitos a prazo . 

G :Jo:; 

1 

41 ,,;; J.;,o,; 
fl ,j Q(j ].) 8:3~ (~ ~. ~~ 

Jfl 9J J :?!:J J(), fll , I>( 

10 G ; ~ ~ H 9 238,40 
I 

0 Municipio conta 2 estabelecimentos de 
cn\dito (agencias) : Banco de Credito Agri
cola do Espirito Santo S.A. e Banco Ribeiro 
Junqueira S.A. 
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SALARIOS 

0 SALARIO minima mensal em vigor desde 
1.0 de ag6sto de 1956, n a sub-regiao em 

que se acha localizado o Municipio de Muqui, 
cmTesponde a CrS 2 500,00. 

I NSTRU(.A.O PUBLICA 

T oMANDO par base os dados censitarios de 
1950, pode-se estimar que, atualmente, a 

percentagem de pessoas alfabetizadas no Mu
nicipio (calculada sabre 0 total das pessoas 
presentes de 10 anos e mais), esteja acima 
de 46 % . Essa percentagem era quase a mesma 
referente ao Estado : 47 % . 

DE ac6rdo com os dados do Servigo de Esta
tistica da Educagao e Cultura, relativa

mente ao ensino primario geral , em 1954, exis
t iam 48 unidades escolares com 2 435 alunos 
de matricula geral. No ensino primario fun
damental comum, no mesmo ano, o nilmero 
de unidades escolares er a de 42 , sendo de 2 130 
alunos a matricula geral . 

Existe atualmente na sede municipal um 
grupo escolar instalado em magnifico predio, 
tendo, anexos, 1 jardim de infancia e 2 cur
sos noturnos. 0 Estado mantem, no Munici
pio, 33 escolas rurais, sendo 25 no distrito da 
sede e 8 no distrito de Camara, enquanto que 
a Prefeitura mantem 5, sendo 1 no distrito da 
sede e 4 no outro distrito. 

Quanta ao ensino nao primario, Muqui 
possui apenas um estabelecimento de ensino 
secundario - o Colegio Santo Agostinho de 
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Muqui, mantido pela Ordem dos Padres Agos
tinianos Recoletos. Funcionavam , em 1956, 
tres cursos: ginasial, colegial e pedag6gico com 
228, 68 e 44 a lunos, r espectivamente. Em 
"outros ensinos", estavam matriculados 20 
a lunos. 

Fl.VAN(:AS PUBLICAS 

E M 1956, a receita total on;ada fo i de 2 113 
milhares de cruzeiros, dos quais 717 cor

respondentes a tributaria; a despesa prevista 
para esse ana foi de 2 113 milhares de cru
zeiros . 

No periodo 1951/56, as finanqas do Muni
cipio ap resentaram as seguintes cifras (dados 
fornecidos pelo Conselho Tecnico de Economia 
e Finanqasl : 

Fl NANf;AS (Cr $ 1 000) 

ANOS Receita arrecadada 

Tota l TributRri a 

100 I 1 o.tn :{01 
!052 . I () :? \ .) Il l 
1 ~.~ 8 - 11 11 5:)fi 
10.) I I 6R.~ !) q::? 
10:'i5. I If>! I 

' 
:) ~:) 

]!).j(j (} \ 2 11:1 -,-

(1 ) DaJos do or~amcnto. 

Desr;es<'. 
rea! izada 

Sa ldo ou 
" def icit '' 

do ba l an ~;o 

t :~~~ :nfl 
I / ;j l ·- 1!17 
1 ~17 + :l(i:{ 

I GR0 -f- 5 
1 474 15 
2 1: :1 

As principais contas em que se decomp6e 
a receita tributaria para 1956 sao as seguintes: 

Tribut :iria 

I m pastos 

Territorial 

Preclia1 

SObre inclllstrias e profiss6es 

De Iicen 9a s 

Jogos e di vers6es 

Se1os ... 

Tax as 

Expecli ente 

FiscalizaQao e ser vi9os diversos 

Limpeza ptlblica 

Outra s 
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717 

652 

16 

250 

350 

11 

10 

15 

65 

23 

35 



A despesa municipal , segundo os servic;os, 
estava assim distribuida , em 1956: 

Despesa total .. .. .. . ... . 
Administr aQao geral 

(CrS 1 000) 

2 113 

230 

E xaQao e fiscali zaQao financeira 49 

SeguranQa publica e asoistencia soc ial 401 

EducaQao publica 
Saude pttblica ...... . .. . .... . . .. . 
Fomento .. 
Servigos industriais 
Div icla publica . . . . . ............ ..... . . 
Ser viQOS de utiliclade pttblica 
Encargos di versos 

156 

12 

22 

70 
11 

972 

190 

A arrecadac;fw da r eceita federal, estad ual 
e municipal apresentou os seguintes dados 
para o periodo 1951/ 56: 

RECE ITA ARRECAOAO A (Cr l l 000) 

ANO S 
Federal t.stad ual Muni cipal 

(1) (1) 
------. 

1951. . 1 1~~ fi G3fi 1 o~n 
1052 ... I 419 R 429 1 G2~ 
1953 .. I G16 5 82f' 2 11 0 
1954 .. z 210 581G 1 (i~~ 
1955 . . I Gl 7 g 251 1 45!) 
1956 . . (ZI z ll:l 

(1) D;1dos da Jnsprtori:t Hcg!onal de 11;sLatislic:J. ~ l unici.pal. - (2) 
Dados du crpmento. 

D1VER.SOS ASPECTOS 

DO illUNICiPJO 

MuQur e uma cidade de aspecto agradavel. 
Possui boas edificac;6es, inclusive um 

dos melhores templos cat6licos do interior do 
Es tado. Suas ruas sao calc;adas a paralele
pipedos, havendo mais de 30 000 metros qua
drados com esse tipo de calc.am en to. Possui 
a inda servic;o de abastecimento d 'agua, recte 
de esgoto e servic.o telefonico. Ha 30 logra
douros na sede municipal , 4 dos quais ajar
dinados. 

Circula na cidade um seman ario - " 0 Mu
nicipio". Em funcionamento contam-se 4 bi
bliotecas: Ciro Duarte, Alice Reno, Gremio 
Euclides da Cunha e Paroquial. 
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1\'Taternid ade Prof. Martagclo G estcira 

No setor de assistencia social , encon
tram-se o P6sto de Puericultura "Mary Ubira
jara", a Legiao Brasileira de Assistencia , um 
subposto m edico no distrito de Camara, o 
Hospital Infantil, a Maternidade Professor 
Martagao Gesteira, a Sociedade Sao Vicente de 
Paulo, etc. 

No setor das atividades socm1s, regis 
t ram-se as seguintes organiza<;6es: Centro 
Civico Municipal, Clube Recreativo dos Ope
rarios, o Teatro de Amadores Jose de Alencar 
e o Teatro Experimental de Muqui. 

0 Estadio Avides Fraga, pertencente ao 
Colegio Santo Agostinho, e uma pra<;a de es
portes dotada de piscina, campo de futebol , 
quadras de v61ei, basquete, ginasio e pis
tas de corridas . Ha, tambem, um pequeno es
tadio municipal. 

Quanta aos folguedos populares , merece 
registro a festividade que anualmente se rea
liza no "Dia das Folias de Reis", a 6 de ja
n eiro. ult imamente, ela tem consistido num 
torneio regional a que concorrem grupos fol 
c!6ricos dos Municipios vi.zinhos. 

Acha-se instalada no Municipio uma 
Agencia de Estatistica , 6rgao integrante do 
sistema estatistico brasileiro. 
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E STA publicaQiio taz parte da serie de monografias 
municipais organizada pela Diretoria de D o

cumentaciio e Divulgaciio do Conselho Nacional de 
Estatistica. A nota introclut6ria s6bre aspectos da 
evolugtio hist6rica do Municipio, corresponde a utna 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada sis
tematizaQcio, elementos espa,-sos em dijerentes do
C7Hnentos. Ocorre1n, e1n alguns casas, divergencias de 
opinitio, co1nuns e1n assuntos dessa natureza, ndo 
sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias jontes 
d.e pesquisa. Par isso, o CNE acolheria com o rnaior 
inteTesse qualquer colabomQcio, especialmente de his 
toriaclores e ge6grajos, a jim cle que se possa clivulgar 
cle juturo, sem Teccio cle controversias, o esc6r9o his 
t6rico e geogr(Lfico clos municipios brasi leiros. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente : Jurandyr Pires Ferreira 

Secre ta rio-G e ral em exercicio: Hildebrando Martins 

COLE«;iiO DE MONOGRAFIAS 

~ z.a serie) 

101 - Santa Quiteria. 102 - Guaiba. 103 - Adaman
t in a. 104 - Prudent6polis. 105 - Sao Fideiis . 106 -
Il r usq u e. 107 - Patos. 108 - Propria. 109 - Mossor6. 
110 - Qnixeramobim . 111 - Cip6. 112 - Cachoeir a do 
Su i. 113 - Floriano. 114 - Baependi. 115 - Gua~ui. 

116 - Pon t e Nova. 117 - Goiania . 11 8 - Caxambu. 119 
- J oao P essoa. 120 - Mariana. 121 - Jaboatao. 122 -
Carand ai. 123 - Tijucas. 124 - Estancia. 125 - Ca
ru a ru . 126 - Sao Pedro do Sui. 127 - 0 Vale do Ca
riri. 128 - A~u. 129 - Len~6is . 130 - Born Jesus. 
131 - Can gussu. 132 - Juazeiro do Norte. 133 - Li
vramento. 134 - Rio Claro. 135 - Itajubi. 136 - Bu
quim. 137 - Conceigao do Mato Den tro. 138 - Campo 
Maior. 139 - Dois C6rregos. 140 - Paranaiba. 141 -
Lapa. 142 - Picui. 143 - Territ6rio do Acre. 144 - Rus
sa s. 145 - Tres Pontas. 146 - Juitzeiro . 147 - Sao 
Louren~o . 148 - Januiria. 149 - Santo Amaro. 150 -
Barra Ma n sa. 151 - Marques de Valen~a. 156 - Osorio . 
153 - Viana. 154 - Irati. 155 - Muqui. 156 - Vassou ra s. 
157 - M a ge. 158 - Cantagalo. 159 - Santarem. 160 -
Araraquara. 161 - Pau do s Ferros. 162 - Itambe. 163 -
Sao Carlos. 164 - Estrela do Sui. 165 - Garanhuns. 
166 - Itacoatia ra . 167 - Nazare. 168 - Tapes. 169 -
Alem P araiba. 

Acabou-se de imprimir, no Servifo Gr4fzco 
do I B G E, aos oito dias do me'J· de abril de mil 
novecentos e cinqiienta e oito. 


